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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!
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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Құрметті Ақсу ауданының тұрғындары! 
Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жылыту маусы-

мына дайындық шараларын жүргізу аясында, күз 
айларында жылу беру кәсіпорындарына көмірді 
жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы вагондар 
санының қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті 
болдырмау мақсатында, Ақсу ауданының 

Қыстың қамын жазда ойла!

әкімдігі қатты отынның қажетті мөлшерін көмір 
тұйықтары мен қоймаларынан алдын - ала жаз - 
күз мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы,  
жолаушылар көлігі, автомобиль 

жолдары және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі.

1. Жеті және одан да көп 
бала туып, тәрбиелегені үшін 
мына аналар «Алтын алқа» 
алқасымен наградталсын:

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ, 
АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША

Нүсіпбек Бақыт – үй шаруа-
сында.

2. Алты бала туып, 
тәрбиелегені үшін мына аналар 
«Күміс алқа» алқасымен наград-
талсын:

Есимбекова Айжан Сериковна 
– үй шаруасында.

Құнапия Майра – үй шаруа-
сында.

Құрметхан Зинагүл – үй ша-
руасында.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Көпбалалы аналарды «Алтын алқа» және 

«Күміс алқа» алқаларымен наградтау туралы 
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

Ардагер ұстаз, аудандық Арда-
герлер кеңесінің төрағасы, Ақсу 
ауданының "Құрметті азаматы" 
Амангелді Айтбаевтың 80 жасқа 
толуына байланысты аудан 
орталығында салтанатты шара 
ұйымдастырылды. 

Алдымен өзі 40 жылдан астам 
уақыт қызмет еткен Қ.Сәтбаев 
атындағы орта мектеп - гим-
назиясында басталған ізгілікті 
шараның куәсі болдық.

2022 жылдың 26 қарашасы 
күні  Қазақстан Президенті болып 
қайта сайланған Қасым-Жомарт 
Тоқаевты  салтанатты ұлықтау 
рәсіміне  Ақсу аудандық Халықтық 
коалиция қоғамдық штабы аты-
нан «AMANAT»    партиясы Ақсу 
аудандық  филиалының атқарушы 
хатшысы, штаб жетекшісі мен 
өзім  және аудандық мәдениет 
үйінің режиссері, штаб мүшесі 
А.Елубаева екеуміз тари-
хи шараға қатысып,  кере-
мет әсер алдық. Президент 
байқаушылардың, сарапшы-
лар мен журналистердің берген 
бағасы негізінде сайлау әділ әрі 
ашық өткендігін атап өтті.  

Сайлауға қатысқан барша 
жұртқа ризашылығын білдіріп  
президенттікке ортақ кандидат 
ретінде ұсынған халық коали-
циясы мүшелеріне рахметімн 
білдірді,  өзінің  дауыс берген 
азаматтардың ғана емес, бүкіл 
Қазақстан халқының алдын-
да есеп беретіндігін мәлімдеді.  
Қазақта «Байлық не керек, адал-
дан жимасаң, билік не керек, 
әділдік құрмасаң»,-деген сөз 
бар. Бұл – бұлжытпай ұстанатын 
өмірлік қағидатым - деді.     

Әділетті Қазақстан 
құру - ортақ міндет

Баршамыздың  ортақ мақсатымыз 
– заң мен тәртіп үстемдік құратын, 
азаматтардың құқығына лайықты 
құрмет көрсетілетін Әділетті 
Қазақстанды құру. Қоғамды транс-
формациялап, Қазақстанды шы-
найы демократиялық институтта-
ры дамыған елге айналдыру үшін 
ауқымды жұмыс атқару  керектігін 
тоқталды. Сонда ғана ұлттың 
жаңа сапасын қалыптастырып, 
қастерлі тәуелсіздігімізді 
нығайтамыз. 

Алдағы жеті жылда 
атқарылатын шараларды  және 
оларды шешу жолын ұсынды. 
Бірнеше Жарлыққа қол қойды. 
Соның ең біріншісі ауылды да-
мыту мәселесі Үкіметке ауылды 
дамытудың 5 жылға арналған 
нақты жоспарын әзірлеуді тап-
сырды. Алдыға қойған мақсат 
– міндеттерді бірлесе жүзеге 
асыруға шақырды. Еліміздің 
дамуы өз қолымызда екендігін 
ұмытпай, адал еңбек етіп, Әділетті 
Қазақстанды бірге құрайық!

                  
К.ДӘУЛЕТБЕКОВА,    

«AMANAT» партиясы Ақсу 
аудандық  филиалының  

атқарушы хатшысы.

Аудан ардагеріне деген құрмет 
бірінші қобызшы "Молықбай" 
атындағы мәдениет үйі 
өнерпаздарының арнауымен бас-
талып, мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Жанар 
Есімованың ұйымдастыруымен 
оқушылар Амантай атамыздың 
өмірдерегінен көрініс көрсетті.

Келесі кезекте құттықтаулар ай-
тылып, аудан әкімінің орынбаса-
ры Есжанов Ғазиз Отарбайұлы, 

ардагер - ұстаз, Жаркент Бар-
манбеков, мектеп директо-
ры Бекболат Жұмаханов пен 
Амантай ағамыздың шәкірті, ізін 
жалғастырушы Талғат Молдабер-
геновтар құттықтап, арқасына ша-
пан жапты.

Шара соңында мектептегі Аман-
тай Айтбаев атындағы кабинеттің 
ашылу салтанаты болды.   

(Басы. Соңы 2-бетте).

ЕҢБЕК АДАМЫ

ҮЛКЕНГЕ ҚҰРМЕТ - ЖАСТАРҒА МІНДЕТ 
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ҚАҒАНЫ БАТЫР, АҚЫЛГӨЙІ КЕМЕҢГЕР ЕЛДІҢ БАҒЫ ЖАНАДЫ.
(Тоныкөк.)

Иә, сонымен ардагер атамыз 80 
жастың сеңгіріне шықты.

Ақын Шерхан Мұртаза атамыз 
"Алпыс - тал түс, Жетпіс - "жет - піс" 
деген екі сөзден шыққан. яғни, жет-
кен шақ, жетілген кез, піскен кезең" 
деген екен. 

Ал, сексеннің қандай екенін 
осы жасқа бүгін жетіп отырған 
Амангелді Айтбаев атамыз біледі. 

"Арсыз күлкің тиылмас, 
                                      жылауың да, 
Айтысың да басылмас, 
                                    ылаңың да.
Араздасып ағайын кетер еді - 
Бір қария болмаса бір ауылда",- 

дегендей Аман(тай)гелді атамыз 
аудандық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы, қоғамдық келісім және 
медиация саласының төрағасы 
болып ауылдың ғана емес, аудан 
халқының береке - бірлігіне ұйытқы 
болып келе жатқан абыз ақсақал. 
Біз оны білеміз. Ал, кейінгі жас 
ұрпақ осы шарада атамыздың абы-
рой - беделін, осы шара арқылы 
танып, өздеріне үлгі тұтты деп ой-
лаймын. 

Мектепте өткен шарада 
оқушылар атамыздың өмір 
өткелдерін өздері бірге өткендей 
суреттеп, қойылымды көріп 
отырған Амантай атамыздың 
көзіне жас үйіріліп, қуаныштан жы-
лап отырғанын байқадық.

Ардагер ұстаздың шәкірттері 
Амантай ағамыздан алған білім 
мен тәрбиені осы кезде жыр ғып 
айтса, ұстаздың ұстазы Жаркент 
атамыз Амангелді Айтбаевтың осы 
деңгейге көтерілгеніне өзінің де 
үлесі бар екенін айтты. 

Амантай ағамыз да мектептің 
осы қиын да қызық жұмысын 
ұстазым, тәлімгерім Жаркент 
ағамыздан алып, ары қарай да-
мытып, берген уәдемде тұрып 
едім. Келесі жұмысты ары қарай 
жалғасын деп өзімнің шәкіртім 
Талғат Боранбайұлына тапсы-
рып, кабинеттің алтын кілтін та-
быстадым. Барлық жұмысты сеніп 
тапсырдым,-деп мектеп ұжымына, 
мектеп директоры Бекболат 
мырзаға алғысын айтты. 

Амангелді Айтбаев атындағы 
кабинеттің лентасы қиылып, ішіне 
кіргенімізде сыныптың кіре беріс 
артқы жағында Амангелді ағамызға 
арналып бұрыш ашылып, шағын 
мұражай сияқты жеткен жетістіктері 
қойылған екен. Бұл да осы сы-
ныпта оқитын келешек ұрпақ үшін 
үлкен өнеге.

Шараның жалғасы аудан 
әкімдігінің үлкен мәжіліс залында 
жалғасын тапты.

Бұл жерде де аудан басшыла-
ры, ұстаздың шәкірттері ардагер 
ұстазға үлкен құрмет көрсетіп, 
сый - сияпат жасады. Аудандық 
мәслихат хатшысы Бейбіт 
Жаңылысұлы, ұстаздың шәкірті, ау-
дан әкімінің орынбасары Амандос 
Ақышұлы, ауыл әкімдері, аудандық 
қорғаныс бөлімінің басшысы Дидар 
Нұртөлеуұлы, аудандық кәсіподақ, 
әжелер кеңесінің төрағасы Бақыт 
Құрманғалиева, «AMANAT»   пар-
тиясы Ақсу аудандық  филиалының  
атқарушы хатшысы Күләйхан 
Тұрсынбекқызы, әріптестері, 
ағайындары ұстаз ғана емес 
ауылшаруашылығы саласына 
қосқан еңбегі жайлы айтып, ақ 
тілекті ақтарды.

Осы арада Атамыздың кеудесіне 
тағы да екі медаль тағылды. 
Оның бірі "Кәсіподаққа сіңірген 
еңбегі үшін", екіншісі қорғаныс 
департаментінен "Отан патрио-
ты" медалі. Сондай-ақ, қорғаныс 
бөлімінің басшысы Дидар 
Нұртөлеуұлы "Амангелді Айтбаев 
80 жас" деген жазуы бар командир 
сағатын тақты.

Ербол СЫМХАНОВ.

ҮЛКЕНГЕ 
ҚҰРМЕТ - 
ЖАСТАРҒА 

МІНДЕТ
(Соңы. Басы 1-бетте).

ЕҢБЕК АДАМЫ
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Діннің атын жамылған жат 
ағымдардың құрығына діни сауа-
ты төмен, әлеуметтік тұрмысы 
нашар, қиындық көріп жүрген 
жастар алданып, түсіп жатыр. 
Оларды Отанына, отбасына, 
дәстүрлі дінімізге, қалыптасқан 
салт - дәстүрімізге қарсы қояды. 
Өздерінің істеген әрекеттерінің 
дұрыс екенін дәлелдеу 
мақсатында қасиетті Құран мен 
хадистерден мысал келтіріп, 
адамдардың санасын улап, 
теріс идеология таратады. Ал, 
бауырмалдылыққа баулитын 
шынайы діни жол ешқашанда 
зұлымдық пен әділетсіздік 
бой алдыруға, адам баласын 
жазықсыз өлтіруге жол бермейді.

«Бұрындары терроризм біздің 
елге жат ұғым еді. Қазіргі күні 

ЖАҚЫНДАРЫМЫЗДЫҢ ТЕРРОРИЗМНІҢ 
ЖОЛЫМЕН ЖҮРУЛЕРІНЕ ЖОЛ БЕРМЕУІМІЗ КЕРЕК

жағдай өзгеріп, қазақстандықтар 
да ел бірлігін, тыныштығын бұзуға 
бағытталған жат ағымдардың 
жетегіне еріп кетуде. Ер мен әйел 
адамдар, тіпті балалар да әлемдегі 
тепе - теңдікті бұзуға арналған 
қауіпті шаралар мен соғыстарға 

қатысуда. Жақындарымыздың 
терроризмнің жолымен 
жүрулеріне жол бермеуіміз ке-
рек. Адам дүниеге басқа біреудің 
өмірін қию үшін келмейді. Бұл 
ұғымды әр адам жастайынан са-
насына сіңіруі қажет. Қоғамда, 
халық арасында адамгершілік 
пен бейбітшілікті нығайтып, 
мейірімге толы қарым - қатынасты 
күшейтуіміз керек. «Терроризм — 
әлемге, адамзатқа төнген қауіп! 
Адамзат осы қауіппен бірлесіп 
күресуі тиіс. Ислам дінінің терро-
ризммен ешбір байланысы жоқ.

Діни экстремизм мен терро-
ризмге қарсы іс-қимыл бойынша 
мемлекеттік органдар қызметін 
ғылыми - әдістемелік қамтамасыз 
ету дамытылуда. Қазақ елі - 
дүниежүзіндегі бейбітшілікті, 
татулықты, тұрақтылықты 
қастерлейтін бірден - бір мем-
лекет, сондықтан да тәуелсіздік 
алған сәттен бастап бейбітшілікті 
ту етіп, әлемнің түкпір - түкпірімен 
саяси, мәдени, рухани, достық 
қарым - қатынас орнатты. Сол 
үшін интернеттен көргенін жасай-
тын жас сана үшін жақсы, сана-
лы саясат керек. Дәстүрлі Ислам 
дінінің қағидаттарын әр азамат 
дұрыс меңгеруі қажет. Жасөспірім 
жастар дінді өзгеден емес, отба-
сынан үйренгені абзал. 

А.ТҮСТЕБАЕВА, 
Көшкентал ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы. 

«Балалар жылы», Республикалық 
«Оқитын ұлт» жобасы аясында аудандық 
орталық кітапханасы мен аудандық бала-
лар кітапханасы «Кітап әлемінің сиқырлы 
түні» атты «Кітапхана түнін» ұйымдастырды

Мақсаты - оқуға қолдау көрсету, 
кәсіби ынтымақтастық, рухани орталық 
жұмысының мазмұнын жаңартып, мәрте-
бесін асқақтатуда кітапханаға оқырман 
тарту, жастардың уақытын тиімді өткізу, 
кітапхана мен қоғамның арасындағы 
байланысты нығайту. Шараға мәдениет  
саласының қызметкерлері, аудандық 
«Жастар ресурстары» орталығының ма-
мандары, Ақсу политехникалық колледж 
студенттері, мектеп оқушылары қатысты. 
Қызықты да тағылымды кітапханалық  
шараның  ашылуы «Ақсу  ауданының 
ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту 
және спорт  бөлімінің» бас маманы Ба-
зарбаева Гүлшат құттықтау сөзімен бас-
талып, жастарды кітапханаға тартудың, 
оларды кітапқа қызықтырудың тиімді 
игілікті шарасына сәттілік тілеп, жастар-
ды кітап оқуға, құрметтеуге шақырды. 
Түнгі кітапхана патшалығының думанды 
түнінде оқырмандар «Таңғажайып және 
шығармашылық» атты алаңының кітап 
көрмелерімен танысып, кітаптар  инстал-
ляциялары, «Балалар өрнектері» су-
рет көрмесін және кітапханашылардың 
қолөнерін тамашалады.Кітап көрмелеріне   
«ең таңдаулы» деген кітап қорымыздағы  
түрлі мазмұндағы әдебиеттер: қазақ 
әдебиетіндегі шоқтығы биік тұлғалар мен 
жерлестеріміздің таңдаулы туындылары 
және балаларға арналған шығармалар 
қойылды. Кітапты насихаттаудың қазіргі 

КІТАП ӘЛЕМІНІҢ СИҚЫРЛЫ ТҮНІ

жаңа үлгісінің бір түрі  «Шабыт шаңырағы» 
атты  кітап инсталляциясы оқырман наза-
рынан тыс қалмады. «Күзгі кітап дефилесі», 
кітапханшылардың «COLOR PARTY  
DAY» (түрлі –түсті кітаптар шоуы)  да  өз 
оқырмандарын таң - тамаша етті. «Әдеби 
караоке» алаңының  жас өнерпазы, Балта-
бек Әділбек «Балбырауын »күйін нақышына 

келтіре орындады. «Ақындар алаңында» 
- кітапхананың тұрақты оқырмандары, 
аудандық байқаулардың жеңімпаздары 
Ұланқызы Аружан, Құдайберген Аруна, 
Жұмабек Тілеу, Сыдықали Аружан қазақ поэ-
зиясын ерекше нұрландырып, жұлдыздай  
жарқыратқан, рух берер Абай Құнанбаев, 
І.Жансүгіров, М.Мақатаев, Қ.Мұқашевтың 

шығармаларынан жыр шашуын арна-
ды. Еркін формат аясында  - «Балалар 
әдебиетінің  үздік шығармалар топтамасы-
нан» /М.Әуезов «Көксерек», Б.Соқпақбаев 
«Менің атым Қожа» шығармаларынан өткен 
/BookDating/ пікірталасы және осы кітаптар 
желісінен қойылған сахналық көрініс  жас 
оқырмандардың ерекше қызығушылығын 
оятып, тамаша  көңіл - күй сыйлады. 

Пікірталасқа  Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп гимназиясы, Е.Сиқымов атындағы 
орта мектеп интернаты, Ж.Сыдықов 
атындағы орта мектеп оқушылары Тұрсын 
Ақбота, Меңғали Елдос, Асқар Аятолла, 
Арыстанбек Айназым, Тұрсынбай Али-
хан, Қалиасқар Әмина, Әлмерек Мерей 
қатысты. Көріністі Ж.Сыдықов атындағы 
орта мектептің 7 «ә»  сынып оқушылары: 
Қожа рөлінде - Ринатұлы Сырым, Жа-
нар  рөлінде  - Билалова Сымбат, Жантас 
рөлінде - Балтабек Әділет   сомдап, кере-
мет өнер көрсетті. «Кітап сиқыры» атты 
әдеби тосап интеллектуалды ойынына 
қатысушы оқырмандар  да өз білгірліктерін 
көрсете білді. «Библио - кафе» алаңы  
түн қонақтарына  дәм ұсынса, «Biblio 
спорт» ақыл-ой  ойындары алаңында /
шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ/ ойындар 
сайысы да тартысты  өтті. Кітапхана түнін 
кітапхананың басшысы Дүйсекова Эл-
мира Жұмағазықызы қорытындылап, ең 
белсенді деген оқырмандрды марапат-
тап, сыйлықтар тапсырды. Шара «Библио-
драйв» би кешімен аяқталды.

Г.ТҰРСЫНҚЫЗЫ,
 аудандық орталық кітапхананың 

бөлім меңгерушісі.

Тәуелсіздік алған сәттен бастап ширек ғасыр ішінде біздің еліміз 
ішкі және сыртқы саясаттың барлық бағыттары бойынша орасан 
зор жетістіктерге қол жеткізді. Өзін - өзі тәуелсіз егеменді мемле-
кет ретінде жариялаған Қазақстан, қарқынды дамып келе жатқан 
экономикасы, тұрақты қоғамы және ауқымды жоспарлары бар 
ел ретінде әлемдік қауымдастықта өз орнын алды. Жаһандану 
заманындағы қауіп - қатерлерді ескере отырып, Қазақстан руха-
ни және ұлттық құндылықтарын ұлықтап, тек қана алға ұмтылып 
келеді. 

Еліміздің жаңа бет - бейнесін қалыптастыруда ресми түрде 
қабылданған «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері 
туралы» Конституциялық Заң  негіз болды. Өзгемен иық тіресіп, 
бәсекеге қабілеттілік артқан мына заманда өзімізге тиесілі 
дүниеміздің болғаны қуантады. Тәуелсіздіктің барлық атрибут-
тарымен қатар, барлық қазақстандықтардың ерекше ұлттық 
мақтанышы - бұл мемлекеттік рәміздер - Елтаңба, Ту және Гимн, 
ол егемендіктің, халық мен биліктің біртұтастығын бейнелейтін, 
демократияның жетекші идеясы мен жалпы адамзаттық 
құндылықтарға ұмтылысты білдіреді. 

Мемлекеттік рәміздерге құрмет бірқатар маңызды 
конституциялық нормаларға жатады. Президенттің «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Жарлығында 
Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ, оның 
аумағында орналасқан адамдар Мемлекеттік Туды, Мемлекеттік 
Елтаңбаны және Мемлекеттік Гимнді құрметтеуге міндетті деп 
көрсетілген.

Бүгінде еліміздің Туы бүкіл әлем үшін гүлденген мемлекеттің, 
халқының бірлігі мен ынтымағының символы болып табыла-
ды. Біздің мемлекетіміздің рәміздері халықтың рухының, ұлттық 
ерекшелігінің, батырлығы мен таланттылығының айрықша 
құнды белгілері екенін атап көрсетті. Олар халықты біріктіріп, 
азаматтардың бойында мақтаныш сезімін, сенім мен үміт оята-
ды. Біз мемлекеттілікті құрудың барлық қиындықтарын абырой-
мен өткеріп, посткеңестік кеңістіктегі жетекші орынды иеленген, 
ұлтаралық және конфессияаралық келісім стандартына айналған 
елімізбен мақтана аламыз.

Мемлекеттік рәміздерді құрметтей отырып, біз тарихты 
құрметтейміз. Сол себепті қазақтың жаужүрек батырлары найзаның 
ұшымен қорғап қалған ұшқан құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр 
аумақтың иесі ретінде, әрбір қазақстандық өзіне жүктелген міндетті 
абыроймен атқаруға тиіс. Алға қойған мұрат пен мақсатты іске 
асыру үшін ел болып жұмыла кірісіп, елім деп еміренген әрбір аза-
мат өз үлесін қосу керек. 

Марал НҰРҚАСЫМОВА.

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРГЕ - 30 ЖЫЛ!

"ДАМУЫНДА ПРОБЛЕМАЛАРЫ БАР БАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК  БЕЙІМДЕУ 
ЖӘНЕ ОҢАЛТУ" МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ

"Жетісу облысы білім басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақсу ауданының №6 
психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Егемендігіміз бен ұлттық 
біртұтастығымыздың нышаны
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Бүге көрме беліңді
Алтынарық жағасында
Келген еді ол өмірге.
Тасбекеттің тастағында
Болып өсті төзімді.

Ал бүгінде бүкіл Ақсу
Оны жақсы біледі.
Аудандағы ардагерлер
Кеңесінің тірегі.

Ақсу елі біледі оның
Амангелді есімін.
Тасбекетте жасағанын
Аттестаттың «вешірін».

Содан кейін азаматтық
Борышын да атқарды.
Сержант боп сапсарыала
«Қуалады» жастарды.

Ұлы Сібір ұлан байтақ
Енисейдің бойында.
Қарауылда жүрді талай
Ну Тайганың қойнында.

Әскердегі техниканы
Тез меңгердің жақсы ұғып.
Сібір жақтың аязынан
Жасқанбады жас жігіт.

Үш ғасырдай үш жыл өтті,
Сағынышпен сарғайтып.
Қазақстан қайдасың деп
Қайтты солдат ән айтып.

Иығында жарқыраған
Қос жұлдызды жас жігіт.
Тасбекеттің бар сұлуы
Көз алмайды ынтығып.

Серікқайша бағы жанған
Сол көп қыздың біреуі.
Амангелдінің бола білді
Өмірдегі тіреуі.

Келді өмірге ұл да, қыз да
Жылдар жылжып жатты өтіп.
Кеше сәби, бүгін міне,
Бой түзеді ер жетіп.

Амангелді ұстаз болды
Мектебінде ғалымның,
Шәкірттерін жетеледі
Биігіне ғылымның.

Серікқайша билікті алды
Отбасында ақырын.
Қыдырымпаз Әбекеңе
Айтып қойып ақылын.

Алып зауыт қосылды іске
Қызылшаға тоймайтын.

АМАНГЕЛДІ АЙТБАЕВ – 80 ЖАСТА!
/Замандасым, әрі досым Амангелді Айтбаев 80 жасқа толды. 

Соның құрметіне әзіл-қалжың аралас арнау-құттықтау/

Талай жылдан тоқтап қалған
Қант зауыты кешегі.

Ауданда үлкен жиын болды
Зауытты іске қосарда.
Сол жиында тұтандырды ол
Намыс отын, осал ма?!

- Жастар егер сеппесеңдер
Қызылшаны,- деді ол, - 
Белін буып қарттар шығар
Оған,-деді, - сенім мол.

- 80-ші жылдары алдық
Қызылшадан көп бәйге,
Бүгінгі Ақсу жастарында
Намыс оты жоқ па әлде?!

Дәл осылай Амангелді
Намыс отын жаныды,-
Тәтті түбір жетер болса
Істейді Ақсу алыбы.

Жап - жасыл боп толқып жатса
Тәтті түбір алқабы.
Ауданымыз сонда гүлдеп
Байлығы да артады.

Ауылдардың әкімдері
Қолға алып бұл істі.
Жатпай - тұрмай түсіндіріп
Жолға қойсын жұмысты.

Ауылдағы қожалықтың
Басшылары бастасын.
Жұмыссыздар үйде отырған
Ақша тапсын, жатпасын.

Дәл осылай Амагелді 
Сөйлеп берді жиында
- Аудан болып қолға алсақ
Осы жұмыс қиын ба?

«Көп түкірсе көл болады»,-
Деген ата-бабамыз.
Ақ шекерден тау тұрғызсақ
Арта түсер бағамыз.

Деп осылай ақтарды ол 
Толғандырған ойларын.
Одан кейін бірнеше адам
Бұл пікірді қолдады.

Бүгін міне, ол ақсақал,
Әрі Ата атанды.
80 –іне келгені
Менен міне бата алды.

Замандасым, әрі досым
Құтты болсын сексен жас.
Сол бір жылдары, сол бір Сібір
Көңілдегі ескірмес.

Екі ұлың отау құрып
Екі рулы ел болды.
Ал қыздарың өріс болып
Айдын шалқар көл болды.

Жиендердің, немеренің
Алды азамат болды ғой.
Шөберені көрді көзің
Көңіл шіркін толды ғой.

80 – нің де сеңгіріне
Құрметіне шашылып.
Той жасар деп күтіп жүр ғой
Жақын – жамбар асығып.

Қартайма сен, алжыма да
Бүге көрме беліңді.
Серікқайшаң жас келіншектей
Әлі серік сенімді.

Сырқыратпа тізеңді де
Таяқ ұстап, шойнаңдап.
Мазалама балаларды,
«Ой белім» деп ойбайлап.

Жерге қарап еңкеймей жүр
Бос қапшықтай бүктеліп.
Аяғыңды нығырақ бас
Шамаң келсе, тіктеліп.

«Шонданайым, сегізкөзім,
Жамбасым» деп қақсама.
Кіржиме де, тыржима да
Сүйек сынып жатса да.

Балтыр сыздап, көтертпесе,
Буындарың иықты.
Дәрі - дәрмек сатып ал да,
Ем-дом  жаса тиісті.

Бірақ саған жуый қоймас
Ешбір сырқат бүгінгі.
Аязында шыныққан соң
Үш жыл жүріп Сібірдің.

Алда әлі алатұғын
90 деген төбе бар.
10 жыл деген 10 күн емес
Онда талай тағдыр бар.

90-ға да жеткендер аз
Жетпегендер көп екен.
Өз-өзіңнен қиналасың
5-10 минөт сөйлесең.

Одан өтсең 100 - ің тұр
Тұман басқан тұмшалап.
Қалт-құлт етіп тәлтіректеп
Қолда тұрмас қу таяқ.

100-іңе де жете алсаң
«Сүйегі асыл» болғаның.
Танымасаң шөпшегіңді
Жанарыңның солғаны.

Одан ары аса алсаң
Шал болғаның төзімді.
Оған дейін соза бермей
Түйіндейін сөзімді.

Мұның бәрі ізгі тілек
Бәрі Алланың қолында.
Аман - сау боп жүре берейік
Осы айтарым соңында.

Тілеухан ЕСЕБОЛАТОВ,
Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, Ақсу 

ауданының "Құрметті 
азаматы", ардагер - журналист.

Елдің бәрі қызылшашы
Жаздай тыным болмайтын.

Жоғарыдан болып нұсқау
Көп қызылша сепкізді.
Оқушылар жаз айларын
Лагерьлерде өткізді.

Дем алды олар, еңбек етті
Тәтті түбір баптады.
Амангелді жазды күні
Бекер қарап жатпады.

Бастық болды лагерьде
Жолға қойып еңбекті.
Қызылшадан мол өнім ал
Табысты да селдетті.

Алғыс хат пен Грамота
Алып жатты ай сайын.
Орден тақты омырауға
Жарқыратып маңдайын.

Азаматтық қорғаныста
Үздік атақ тағы алды.
Төсбелгісі екі рет
Кеудесіне қадалды.

39, әлде 40 жыл
Ұстаз болды құрметті.
Әлде 100 бе, әлде 10000 ба
Шәкірттерді «түлетті».

Кітапқа да «Құрмет» деген
Есімі оның жазылды.
Бар марапат, барлық мақтау
Бір өзінен табылды.

Амангелді майталманы
Еңбек деген майданның.
Ол «Құрметті азаматы»
Өзі туған ауданның.

80 – ге де келгенмен
Отырған жоқ жай ғана.
Аудандағы Ақсақалдар
Алқасына төраға.

Ақсудың бар қарттары оның
Айтқанынан шықпайды.
Ақыл айтар, бата берер
Сөзді де өзі ұстайды.

Соған орай бір-ақ дерек
Келтірсем де жетеді.

Ардақты ағамыз Амангелді 
Айтбайұлы! 

Сексеннің сеңгіріне шыққан өзіңізді 
ыстық ықыласпен құттықтай отырып, 
шаңырағыңызға ырыс-байлығын, шалқыған 
шаттық, жүрегіңізге жастықтың жалынын 
тілейміз.

Ұстаз деген ұлы мамандықты қастерлей 
отырып, мыңдаған шәкірттерді тәрбиелеп, 
өмірден өз орталарын табуға жол сілтей 
білдіңіз. Шәкірттерге әскери - патриоттық 
тәрбие берумен қатар, ел тарихын, туған 
жер тарихын зерделеп, сол арқылы Отан-
ды сүюге баулып отырдыңыз.

Қазіргі кезде де аудандық Ардагер-
лер кеңесінің төрағасы ретінде қоғамдық 
жұмыстарға белсене атсалысып, аудан эко-
номикасын көтеруге үлек қосып жүргеніңіз 
іні ретінде бізді де қуантады.

Олай болса, қадірлі аға осындай тын-
дырымды да тыңғылықты қалпыңызбен 
жастарға үлгі болып, биіктен – биікке  жете 
беріңіз. Дос-жора, туған – туыс алдында 
көңіліңіз көтеріңкі, абыройыңыз әрдайым 
арта берсін. Отбасыңызға береке, ұзақ та 
ғибратты ғұмыр, мықты денсаулық тілеймін.

Інілік ізетпен:
Қалқаман ЖҰМАҒҰЛОВ,

академик, профессор,
Ақсу ауданының және Алматы 

облысының "Құрметті азаматы",
"Құрмет" орденінің иегері.

Сонау 1970 жылы Совет одағы Қорғаныс 
Министрлігінің Бұйрығымен орта мектеп 
бағдарламасына енгізілген әскери пәнді 
жетілдіру үшін Алғашқы әскери дайындық 
пәні мұғалімдеріне офицер шеніндегі 
мұғалімдер жіберілуіне байланысты 
Әскери комиссариатының жолдамасы-
мен Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектеп 
- гимназиясына әскери дайындық пәнінің 
мұғалімі болып Аманкелді Айтбаев ағамыз 
тағайындалды. Міне, сол 1970 - 2010 
жылға дейін бір мектепте табандылықпен 
ұстаздық етіп, шәкірттеріне тамаша әскери 
тәрбие бере білді.

Ұстазымызға еліктеген көптеген 
оқушылар түрлі әскери оқуларға түсіп, 
сан-салалы қызметтерде жемісті еңбек 
етіп, офицерден бастап полковник, адми-
рал, генерал болған шәкірттері баршылық. 
Біздер осындай дәрежеге жеткізген 
ұстазымыздың еңбегін үнемі қадір тұтып, 
тұрақты хабарласып тұруды дәстүрге 
айналдырғанбыз.

Бүгін міне кешегі сымдай тартылған 
әскери ұстазымыз сексен жасқа келіп отыр. 
Біз үшін әлі де ақыл айтар ақылшымыз, 
ұстазымызға бұдан әрі де бақытты, ба-
янды ұзақ ғұмыр тілейміз. Отбасына 
амандық, дендерінің сау болып зайырлы 
ғұмыр кеше берсін демекпіз.

Асқар ОСПАНОВ,
генерал - майор, Ақсу ауданынының 

"Құрметті азаматы", ұстаз шәкірті.

Ұлағатты ұстаз, ардагер ағамыз Аманкелді 
Айтбаев 2010 - 2015  жылдары аудандық Ар-
дагерлер кеңесінің мүшесі болып, 2016 жыл-
дан аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
болып сайланды. Ұзақ жылғы ұстаздық 
еңбегінің нәтижесінде көпшілік қоғамдық 
жұмыстарды жемісті атқарып келеді. 
Әсіресе, жастар арасындағы тәлім - тәрбие, 
еліне деген сүйіспеншіліктерін сақтауға үлес 
қосып, ардагерлердің әлеуметтік жағдайын 
жақсарту ісіне ықпал етуде. 

Ардагер ағамыз енді міне 80-нің сеңгіріне 
де талмай жетіп отыр. Соған орай ортамызда 
әлі де ұстазымыз, ақыл айтар ақсақалымыз 
болып, ғасырлық ғұмырға жетіңіз. 
Жанұяңызға амандық, қуатты денсаулық, 
ізгілікті өмір тілейміз.

Азамат ЖҰМАДІЛОВ,
"Халық қаһарманы", "Отан" 

ордені иегері.

Құрметті Амангелді Айтбайұлы! 
Дамудың даңғыл жолына түсіп, 

өркениет биігіне батыл бет алған Тәуелсіз 
Қазақстанның, егемен еліміздің ертеңі 
– жастар. Баянды болашағымыздың, ке-
мел келешегіміздің тұтқасын берік ұстап, 
мемлекетімізді өркендететін де жастар.

Жас ұрпақтың бойына адамгершілік асыл 
қасиеттерді сіңіріп, білікті ұстаз ретінде күн 
сәулетті республикамыздың білім саласын-
да аянбай қажырлы еңбек еткеніңіз, жақсы 
істердің ұйытқысы болып, білімге құштар, 
жаны жайсаң, ұлтжанды нағыз патриот 
тәрбиелеуге зор үлес қосқаныңыз үшін 
алғыс білдіреміз!

Бақытжан ЕРТАЕВ,
Қазақстан ардагерлері, Ауғанстандағы 

соғыс ардагерлері ұйымдарының 
қауымдастығы төрағасы, "Халық 
қаһарманы", генерал - лейтенант.

Құрметті Аманкелді! 
Сіз мектеп бітірісімен жастай еңбекке араласып, сол кездегі «Екінші тыңға!» - деген баста-

мадан бұғып қалмай жастыққа тән жігермен ата кәсіпті жалғастырып, екі жыл екінші тың ері 
атанып шопан болдыңыз. Мұнан соң Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік институтқа түсіп, 
Совет Армиясы қатарында да болып, азаматтық борышыңды адал атқарып, запастағы офи-
цер дәрежесіне өсіп, туған ортаңа оралдыңыз.

Мұнан кейін түрлі ауылшаруашылығы жұмыстарына араласып, ел экономикасын көтеруге 
елеулі үлес қостыңыз. Ал 40 жылға жуық тек Қ.Сәтбаев атындағы мектепте ғана ұстаздық 
етіп, жас жеткіншектерге әскери - патриоттық білім беріп, Отанды сүю рухында тәрбиелеп, 
енді ауданымыздың Ардагерлер Кеңесінің төрағасы болып, аудан халқына үлгі көрсетіп 
келесіз.

Өзіңіздің туған жеріңіздің киелі топырағына аунап өскен жемісті жылдарыңызда облыс, ре-
спублика, бұрынғы Кеңес одағының Құрмет Грамоталарымен бірнеше рет марапатталсаңыз, 
«СССР Қарулы Күштерінің үздігі» белгісін омырауыңызға тақтыңыз. Ұлағатты ұстаз ретінде 
«Құрмет белгісі» орденінің мұғалімдер арасындағы тұңғыш иегері атандыңыз.

Бұл күнде жұбайың Серікқайша екеуің Майгүл, Сымбат, Меліс, Назира, Ернар атты бес 
бала тәрбиелеп, немерелеріңіздің, шөбереңіздің балдай тәтті қылығы мен қызығын көріп 
отырсыздар.

Бүгін біз Сіздің туған күніңізбен құттықтай отырып, мейірімді жүректеріңіз бен ортаймай-
тын ақ пейілді көңілдеріңізге, балаларың мен немерелеріңізге қыдыр қиялаған, періште 
ұялаған отбасыларыңызға амандық саулық тілеп, жан жарыңмен ұзақ ғасырлық ғұмыр 
жасаңыз дейміз. 

Адал көңіл, ізгі ниетпен дос-жолдастарың, туысқандарың: Жекен - Жанат, 
Гүлшара, Болат - Биязы және Мұхаметшаровтар әулетінен Дүйсен - Камалия.

Ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар
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Қазақстан Республикасы 
Орталық мемлекеттік архивінің 
«Семиреченское областное 
правление» атаулы қорында, 
1875 жылы Меккеге қажылыққа 
барған қазақтарға төлқұжат 
беру ісінде, Қопал уезінен Мек-
кеге қажылыққа баруға өтініш 
білдірген Ғалиақпар Сейфуль-
мулюковке қатысты қандай 
мәліметтер сақталғанын 
мемлекеттік архив директордың 
орынбасары М.Ғ.Жылысбаева 
мен орындаған Қуаныш Қабдуш 
төмендегідей келтіреді: 

1. 1875 жылы 16 
ақпанда Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың, Меккеге 
қажылық сапарға баруға, Се-
миречье әскери губернаторына 
2 жылдық шетел төлқұжатын 
сұрап жазған өтініші.

2. Ғалиақпар Сейфульмулю-
ковке Қопал уезінің бастығы 
Меккеге қажылыққа баруы-
на ешқандай қарызы мен 
кедергілер жоқтығы және оны 
куәлендіретін куәлігі бары ту-
ралы қолтаңбасы мен мөрін 
басқан куәлігі. ҚР ОМА. Қор 
44. 1 тізімдеме. 30080 іс. 1-2 
парақтар. 

3. 1875 жылы 20 наурызда 
Меккеге қажылыққа баратын 
төлқұжат алуға Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтың 10 рубль 
20 тиын төлегені жөнінде Семи-
речье облыстық басқармасына 
жолдаған хаты. ҚР ОМА. Қор 
44. 1 тізімдеме. 30080 іс. 11 
парақ. 

4.  1875 жылы 7 сәуірде Семи-
речье облыстық басқармасынан 
№ 1104 құжат жазылғандығы 
туралы дәйектеме. ҚР ОМА. 
Қор 44. 1 тізімдеме. 30080 іс. 13 
парақ. Осыларды келтірейін.  

 Семей облыстық 
басқармасы. Ұйғару бөлімі. 
1 стол, 1875 жылғы жазба, 
44 қор. Мекке мен Мединеге 
қажылыққа баруға төлқұжат 
беру туралы іс. 14 наурыз 1875 
жылы басталып, 17 қыркүйек 
1875 жылы аяқталған. 97-99 
беттер.

Семиречье облысы әскери 
губернаторына Қопалдық 1-ші 
гильдиялық көпес Ғалиақпар 
Сейфульмулюковтен

ӨТІНІШ
Меккеге қажылыққа баруға, 

Қопал уезінің бастығы берген 
№561 куәлігімді кепілдеме 
ете отырып, Сізден екі жылға 
шет елге жарамды төлқұжат 
берілуіне рұқсат етуіңізді 
өтінемін. Төлқұжат алуға 
арналған 3 рубль  40 тиын 
төлемі Қопал уезі бастығының 
рұқсатымен 16 ақпан, 1875 
жылы Қопал қаласынан қазына 
кірісіне жіберілді. Өтінішті арыз 
иесі атынан аға урядник Миха-
ил Панов жазды.

Сейфульмулюков 
(қолтаңбасы арабша).

КУӘЛІК
Қопал уезінен Қопалдық 1-ші 

гильдиялық көпес Ғалиасқар 
Сейфульмулюков қажылыққа 
Меккеге бармақ үшін осы 
куәлік Қопал уезі бастығы 
атынан берілді. Ғалиасқар 
С е й ф у л ь м у л ю к о в т ы ң 
ешқандай қарызы, айыбы 
жоқтығы, тергеуде және сотты 
болмағаны, жеке адамдардан 
үстінен шағымдар түспегені, 
барлық салықтарды уақытында 
төленгені туралы Қопал 
қалалық шаруа басқармасы 
кепілдік етті. Меккеге қажылыққа 
баруына ешқандай кедергілік 
жоқ. Ғалиақпар Сейфульму-
люков – 63 жаста. Бойының 
биіктігі – 2 аршын, 6 вершок. 
Бет әлпеті – таза, көздері – 
сұр, кірпікті. Мұрны, аузы, иегі 
кәдімгі адамдардікіндей. Шашы 
тақырлап алынған. Ерекшелігі: 
үстіңгі тістерінің үшеу жоқ. Осы 
аталғандарды куәләп, қолтаңба 
мен қазына мөрі басылды. 

ҚОПАЛ ҚАЖЫЛАРЫ
/Қопалдағы Ғалиқпар зиратындағы белгі Ғалиақпар 

қажы/ 

Қопалдағы Ғалиақпар мешітінің 
алғашқы имамы, 50 жастағы 
Мұхамеджан Мұхамедиев және 
Қопалдың байы 30 жастағы 
Файзолла Құсайынов бірге 
барғаны келтірілген. Ғалиақпар 
қажының Ахмеджаннан басқа 
ұлдары: Солтан, Сатдық (Сет-
дек), Лоқман (Лұқпан), Хаким 
барлығы әке жолымен Меккеге 
қажылыққа барып, «қаж» жа-
сап, тәу еткендер. Қопалдан 
шыққан қажылар атанғандар. 
Барлығы сауда-саттық кәсібімен 
айналысқан. Қопалда жаңа, сәнді 
киім үлгілерімен танылып, қала 
халқы солардың киім үлгерімен 
киінуіне «мода» қылғандар. 
Қазақты отырықшы болуға 
да жол көрсеткендер. Хаким 
қажының ұлы Фазылжан Сей-
фульмулюков (Мулюков) Ақсуда 
пошта бөлімінде қызмет істеген 
абзал азамат болғанын көпшілік 
біледі. Ұлдары Қадыр Текелі 
қорғасын зауытында бас инже-
нер, зауыт директоры қызметінде 
болса, Мунирі Ақсу райпосының 
бас бухгалтері, қызы Галина 
Фазылжанқызы қазіргі «Мама-
ния» мектебінде математика 
пәнінен ұлағатты ұстаз болды. 
Ғалиақпар қажының ұлы Сетдек 
(Сатдық) Сейфульмулюков жер-
ленген жері Ақсу топырағында. 
Өмірінің соңын Ақсу ауданының 
орталығы Ақсуда өткізіп, қайтыс 
болғаннан кейін, Ақсу өзенінің 
арғы жағындағы, қазіргі ескі 
қорымға жерленіпті. Зират ба-
сында гранит тастан ұрпақтары 
белгі қойғаны тұр. 

 Сатдық зиратындағы белгі

***
АХМЕДЖАН ҚАЖЫ

Қазақстан Республикасы 
Орталық мемлекеттік архивінің 
«Семиреченское областное 
правление» атаулы қорында 1908 
жылы Меккеге қажылыққа барған 
қазақтарға төлқұжат беру ісінде 
Қопал уезінен Меккеге қажылыққа 
баруға өтініш білдірген Ахмеджан 
Ғалиақпарұлы Сейфульмулюков-
ке қатысты қандай мәліметтер 
сақталғанын мемлекеттік ар-
хив директордың орынбасары 
М.Ғ.Жылысбаева мен орындаған 

Қуаныш Қабдуш төмендегідей 
келтіреді:

1. 1908 жылы Қопал уезінің 
байы Ахмеджан Ғалиақпарұлы 
Сейфульмулюков Мекке мен 
Мединеге баруға жарты жылдық 
төлқұжат сұрап жазған өтініші.

2. 1908 жылдың 7 шілдесінде 
Ахмеджан Сейфульмулюковке 
қажылыққа баруға  төлқұжат бе-
руге кедергі жоқ екені, ол үшін 15 
рубль төлегені туралы түбіртегі, 
Қопал уезінің байы Садық Из-
маилов пен Әулиеата уезінің 
байы Сетдек Сейфульмулюков 
берген кепілдемелері жазылған 
куәләндіруі. ҚР ОМА. Қор 44. 1 
тізімдеме. 2832 іс. 2-6 парақтар.  

3. 1908 жылдың 8 тамызында 
Ахметжан Сейфульмулюков № 
14787 төлқұжат алғандығы тура-
лы дәйектеме. ҚР ОМА. Қор 44. 
1 тізімдеме. 2832 іс. 55 парақ.  
Осылады келтірейін.

Семиречье облысы 
басқармасы. Бірінші бөлім, 1 
бет. Қопал уезінің мұсылманына 
қажылыққа Меккеге баруға ар-
наулы төлқұжат беру ісі. 15 
шілде 1908 жылы басталып, 28 
қыркүйек 1908 жылы аяқталған. 
106 бет.

Қопал уезінің бастығына 
Қопалдық бай Ахмеджан 
Ғалиақпарұлы Сейфульмулю-
ковтен

Өтініш
Мәртебелі Сіздің 

рұқсатыңызбен маған және 
әйелім Ғазизабануға Мекке мен 
Мединеге қажылыққа алты айға 
баруға төлқұжат бергізуіңізді 
өтінемін. Төлқұжат қаржысы 15 
рубль төленген.

Куәлік №877
Қопал қалалық староста-

сынан Қопалдық бай Ахмед-
жан Сейфульмулюковке, әйелі 
Ғазизабану екеуі қажылық сапар-
мен Мекке мен Мединеге баруға 
төлқұжат алу үшін ешқандай 
кедергілік жоқ. Төлқұжат беру 
рұқсатына қолтаңба мен қазына 
мөрі басылды. 7 шілде, 1908 
жыл. Қопал қаласы.

Қопал қаласының старостасы: 
Терентьев (қолтаңбасы).

КЕПІЛ ХАТ
Біз төменгі қолтаңба қоюшылар 

Қопалдық бай Садық Измаи-
лов пен Әулиеаталық бай 
Сетдек Сейфульмулюков 7 
шілде, 1908 жылы Қопалдық 
бай Ахмеджан Сейфульму-
люков пен әйелі Ғазизабануға 
Меккеге қажылыққа баруға 
рұқсат етілсе, олардың 
уақытында кері оралуына жау-
ап береміз. Егер дер кезінде 
оралмаған жағдайда, жоғарғы 
басшылардың талабымен 
біз оларды қайтарып әкелуге 
кепілдік етіп, қолтаңбамызды 
қоямыз.

Әулиеаталық бай: Сатдық 
Ғалиақпарұлы Сейфульму-
люков (Қолтаңбасы араб-
ша). Қолтаңбалар нақты, 
дұрыстығына көз жеткізілген.

Квитанция түбіршегі, Верный 
казначействосы. Сериясы Жб, 
№ 634988.

Семиречье губерниясының 
№7, 5997 статьясының кірістер 
журналына  17 шілде, 1908 
жылы жазылды: Қопал уезінің 
байы қажылыққа баруға 
арналған төлқұжатқа 15 рубль 
төледі. Төлем  Семиречье об-
лысы әскери губерниясының 
депозитіне түсті.

Бухгалтер: (қолтаңбасы).
   
М.В. Қопал уезінің бастығы, 

8 тамыз, 1908 жыл, №1552, 
Қопал қаласы, Семиречье об-
лысы. 

Семиречье облыстық 
басқармасына

РАПОРТ
Сізге жеткіземіз. Қажылыққа 

баруға арналған төлқұжат 
№14787 Қопалдық бай Ах-
меджан Сейфульмулюковке 
уезд басқармасында реестрге 
тіркеу арқылы, қолтаңбасын 
қойдырып берілді. Таңбалау 
маркісіне Ахмеджан Сейфуль-
мулюков 75 тиын күміс төледі.

Уезд бастығының іс-
қағаздарын уақытша атқарушы 
подполковник: (қолтаңбасы).

Іс атқарушының көмекшісі ка-
питан: (қолтаңбасы). Хат тасы-
малдаушы: (қолтаңбасы).

***
«Жетісу» энциклопедия-

сы, Алматы, «Арыс» баспасы, 
2004 жыл, «Жетісу өлкесінен 
қажылық сапарға барғандар» 
қосымшасында: «1908 жылы 
Ахмеджан Ғалиақпарұлы Сей-
фульмулюков Қопал уезінен 
қажылыққа барған», - деп 
жазылған. Ахмеджан Сей-
фульмулюковпен бірге Мекке-
Мединеге қажылыққа 52 
жастағы Әбсәлем Аймамбетов 
(Қайнар-Аталық), 50 жастағы 
Смағұл Терлікбаев (Қайнар-
Аталық), 52 жастағы Тергеу 
Тауасаров (Кенже, Сақай-
Тақет), Ешмұхамбет Есімбеков,  
Дәмелі әйелі мен Есімбек 
Тәнекеұлы (Қыдыралы-
Қаптағай) Қопал уезінен барып-
ты. Есімі аталған Әбсәлем қажы 
Аймамбетов - жомарттың жолы 
болғыш Қопалдағы Ғалиақпар 
мешітіне қаржысын құйып, 
жөндеуден өткізіп жатқан, алған 
ісінен қайтпайтын бетті, ме-
ценат Қадырұлы Сабырдың 
атасы болады. Қопалдағы 
Ғалиақпар мешіті, кеңес өкіметі 
орнағанында көзден тайса, 
одан бұрын көңілден шығып, 
халыққа 51 жыл үзіліссіз қызмет 
көрсетіпті. «Ұрпақ түлеп, та-
рих қайталанады» дейтін ата-
лар сөзі еш еместігі айқын. 
«Өлермін, кім екенімді өлген 
соң көрерсің» демекші, аталары 
қоян - қолтық араласып, алыс 
сапар Меккеге бірге барса, ендігі 
ұрпақтары сол аталардың өнеге 
ісін еш қылмай, Қопалдағы 
Ғалиақпар мешітінін қисынын 
тауып, жөндеуден өткізуде. 
«Тегіне тартқан, өнегелі – өрен» 
деген осы болар. Бұл іс бітсе, 
жетелі жетістік болады. Дін шы-
найы дәріп, тәрбиеге ұласады. 
«Құран шын, пайғамбар хақ» 
дегендей, Ғалиақпар мен ата-
лар өнегесі асқақтайды. Тозған 
мешіттің шырқын кетірмей, 
жөндегендердің беделі артып, 
жасаған қайырымдарын халық 
қош, игілік көреді. 

 
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Ақпан, 1875 жыл. Қопал қаласы.
Қопал уезі бастығының іс 

қағаздарын уақытша атқарушы 
артеллерия штабс капитаны: 
(қолтаңбасы). Хат тасымалдау-
шы: Махонин (қолтаңбасы).
Семей облысы басқармасына

ӨТІНІШ
Уезд қазыналығы облыс 

басқармасына шет елдік 
төлқұжатқа арналған, Мекке 
мен Мединеге қажылық са-
пармен баруға, Қопалдық 1-ші 
гильдиялық көпес Ғалиақпар 
Сейфульмулюковке бланк 
жіберілді. Төлқұжат үшін № 26, 
он рубль 20 тиын кіріске алынып, 
№ 47699 түбіршегі төлем иесіне 
берілді.

Қолтаңбасы (анық емес).

Семиречье облысы әскери 
губернаторына

РАПОРТ
Семиречье облысы 

басқармасының 27 наурыз, 
№1104 жіберген арнайы ашық 
(таза) өкімдік қағазы. Қажылыққа 
екі жылға Меккеге баруға 
Қопалдық 1-ші гильдиялық көпес 
Ғалиақпар Сейфульмулюковке 
қолтаңба қойылып ашық қағаз 
берілді.

Уезд бастығының іс басқарушы 
қызметін уақытша атқарушы 
штабс капитан: (Қолтаңбасы).
Қағаз жеткізілді. №1104. Қопал 
уезінің бастығы. 7 шілде, 1875 
жыл. №1191.

***
«Ябылмаған китап» 

мәліметінде: «Ғалиақпар 
мүмкіндігін көрсетіп, қажылыққа 
барған шақта, Меккеде қаж 
қылушылар тоқтарлық «тақия 
(қонақ үй)» мен «керуен Са-
рай» салдыртып, көпке жаратуға 
бақыт етіп қалдырды», - 
делінеді. «Жетісу» энцикло-
педиясы, Алматы, «Арыс» 
баспасы, 2004 жыл, «Жетісу 
өлкесінен қажылық сапарға 
барғандар» қосымшасында: 
«1875 жылы Ғалиақпар Сей-
фульмулюков (63 жаста) Қопал 
уезінен қажылыққа барған», 
- деп жазылған. Онымен бірге 
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Жайлау төстеріне күн көзінің 
шығуы өте әсем көрік береді.
Бел белес қырат шоқы өзек 
жылға, керек десең кішкене 
шоқы төбенің өзі аққа қарамен 
жүргізгендей өздерінің бет 
бейнесін анық көрсетеді.
Қапалға кеп тамсанған 
ағылшын зерттеушісі Аткин-
сон тау тасты, қарағай шыр-
ша бөргезді, жабайы өскен 
алма өрік ағашы мен жеміс 
жидегіне дейін ғашық адамдай 
суретімен кескіндеп шыққан. 
Ұнатқаны соншалық жаңа 
туған нәрестесіне  "Алатау-
Тамщыбұлақ" деп есім берген, 
Жетісу табиғатына басын иіп 
тамсанып өткен. Шыңбұлақ 
шатқалының кереметі, жеміс 
ағаштары, рауғашы, итмұрын, 
қарақаты, қара бүлдірген, 
таңқурайы, қой бүлдіргені 
тұяқ бояған жемістері керемет 
емес пе,қарағайлы алқап, со-
нау Баласазға дейін созылған 
таулы алқапта қаншама ке-
ремет пен көркемдер бар 
десейші, Мұзбұлақ, Бүркітті, 
Бессала, Тұрсын төре, Бақалы 
Шағанбұғы боп кете беретін 
сұлулыққа үстірт қана шолу жа-
сап отырмын, Ортада қалған 
Баянжүрек тауы баға жет-
пес байлық бұл алқап,терең 
зерттеуді талап етеді, жете 
білмеген соң ұшқыр құсша 
ұшып өтейін дедім, таяқтың екі 
ұшы бар басыма тиіп кетер, 
сырттай көркем тілмен баян-
дап көрейін, Жұматай сұраған 
соң көңілдегі көзбен шолып 

ЖЕРІМНІҢ ӘСЕМ ТАБИҒАТЫ

келемін. Тау келбеті бейне бала 
шақта партада отырып кон-
тур картаға шекара сызғандай 
әсер қалдырады, әсіресе күн 
көзі алғаш шыққан сәтінде тауы 
бөлек төбе бөлек, өзек бөлек 
жазық бөлек өз бейнесін анық 
көрсетеді, сенбесең келде бір 
текшеден бақыла көзің жетеді.
Нағыз пейзаж, жанды сурет. Ақын 
мен суретшінің нағыз салыстыр-
малы көрінісі. Суретші қанық бо-
яумен әдемі көрініс берсе,ақын 
көрінбейтін сөз ұйқас құдіретін 
қиюластыра сондай бір керемет 
жыр туғызары сөзсіз.

Табиғаттың адамзатқа берген 
сыйы бұл.

Жайлау төрінде ерте тұрған 
малшының сиырын сауып, қойын 
өргізіп, жылқысын шұбырта 
айдаған сәті кино емес пе, бұл 
тірлікті, бұл кереметті қалада 
асьфалтта өскен баланың 
түсінбеуі шындық  дүние. Қозы 
лақ көтермеген,тай мінбеген ба-
ладан отаншыл қасиет шығады 
деп ойламаймын. Күн арқан 
бойы көтерілген соң жаңағы жер 
бедерінің контур картасы елес 
сағымдай жоғалып, жерімнің гүл 
мен көкке оранған сұлу келбеті 
шыға келері даусыз, міне табиғат 
міне керемет. Жер анамның осы 
шақтағы көрінісін көргенде ар-
манда, көрмегенде арманда.

Жасыл жайлау, түкті кілем, 
                                        көк кілем,
Көк кілемде, көп аунаймын, 
                                 көп күлем -

деген өлең жолы нақ менің 
жерімнің көркіне арналғандай.

Жетісудың қос өзені 
Бүйен мен Ақсу өзенінің 
жағалауларындағы өсімдіктері 
мен аң құсы,жылан бақасы 
жерімнің ең үлкен байлығы 
мен өз басым осындай мекен-
де тұратыныма мақтанамын. 
Соннан да шығар белді буып 
тәуекелге бара алмай, әлі 
көше алмай жүргенім, осындай 
жерге көзін сүзген Қытайы ма 
басқасы ма ойға алсам қаным 
басқа тебеді. Қарағайлы, тау 
бұлақтарынан бастау алған, 
күркүреген Ақсуым, кедем-
де найзағай ойнатып, бұлақ 
ағызады. Суы кәусәр, ауасы 
таза, жуынсаң ойыңды оятатын 
құдіретті де қасиетті өзенім, 
кеше саған жатып таластық 
Асқардың салған суретіне, мен 
сені қай жерден бақыласам 
да жаныма жақынсың, ал ана 
суретті жүрегім қабылдамады, 
білмеймін менікі дұрыс емес 
те шығар, бірақ ана көрініс жат, 
арқырай төңкерілген көрініс 
жоқ, бір жағынан "Қора" өзені 
ме деп те ойладым. Саған 
тіреліп Салқынбелім, бақылаған  
Тесіктасым, Алтыншаңырақ, 
Демікпе (Өтебайлар жайлауы), 
Құлдардың Көктөбесі, Жасыл 
көл, Батпақты, Үлкен Кіші Айдау, 
Тақеттің Қарасазы, Қарасырық, 
Сары тау Шағанбұғы, Қоянкөз, 
Аршалы, Көксай, Көкжар, 
Жампейіс, Бесқарағай, арғы 
бергі Шетбұлақ осы төсте аң 
мен құс, қарағай бөргез арша, 
мыңдаған емдік шөптер жырты-
лып айырылады. Бір Көкжардың 
Көктасы бір бетті алып жатқан 
қазына байлығың емес пе, 
жазсам таусылған ба нағыз 
Жерұйық.

Шолақ жота,Көкжарым,
Қарағайлы әр сайың.
Жерім менің Жерұйық
Жерұйыққа баладым.
Етпеттеп жатып туған жер
Егіліп,егіліп аламын
Ойхой елім ай
Кіндік кескен жерім ай,
Ұзап шықсам алысқа
Сағындырған елім - ай, 

жерім ай деп, туған жер деген 
өлеңімді айтып жүрем. Жұматай 
қолқаңды шамам жеткенше 
орындадым,қанша деген мен 
Жер Су атауы бар қиыс кетсем 
мыртықсам кешірім өтінем.

Мұхаметсапа ҚАУЫСОВ. 
Ащыбұлақ ауылы.

Құрметті Амантай 
Айтбайұлына! 

Айбының Алатаудай атақ - даңқың,
Құрмет пен еңбегіңді сүйген халқың.
Отанға қызмет етем!,- деген,
Жүректе жатталады берген антың.

Келеміз даңғыл жолда қатарласып,
Асу - асу белдерді бірге асып.
Сәтбаев мектебі түлегінің,
Ақ ниетті тілекпен жолын ашып.

Тәрбие үшін өмірді жалғадыңыз,
Арнайы алғыс болды алғысыңыз.
Отан үшін, ел үшін, жер үшін!-деп,
«Жас ұлан» шеру әнін салғаныңыз.

Күш - жігер ұрпақтарға қайрат бердің,
Міне, бүгін зейнеткер жасқа келдің.
Отбасы ортасында ойнап - күліп,
Бар қызығын көріңіз төккен тердің.

Әріптесіңіз - 
Гүлбаршын СҮЛЕЙМЕНҚЫЗЫ.

Қарттар үшін өзің бастық, 
                                        президент,
Жүретінсің қамқоршы боп, 
                                       бізді іздеп.
Расында да Амантайды 
                                           Айтбаев,
Бізде іздейміз ең бірінші 
                                           Сізді тек.

Ақсақалдар алқасының 
                                          аудандық,
Төрағасы Сізге көңіл аудардық.
Себебі бар Сексен жасқа 
                                            келдіңіз,
Өзіңізді ортамызда сау бар ғып.

Қариялар пенсияда жүргендер,
Басқадағы Сізді жақсы 
                                          білгендер.
Туған күнмен шын жүректен 
                                        құттықтап,
Бар жағдайды дейміз алда 
                                       бір жөндер.

Амантай ініме тілек

Үлкендерге денсаулық пен ең керек,
Бересіз Сіз алғы күнге жөн дерек.
Бәрімізге аман - саулық тілейсіз,
Бәрімізді санап сыйлап сен де ерек.

Аман - есен арамызда шаттанып,
Сексеніңмен тұр қарттармен оттанып.
Сен жақсы адам дейді Амантай халығың,
Ақсуыңда жүр солайша мақталып?!

Берлібек АМАНБАЕВ,
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы",

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

АМАНГЕЛДІ АЙТБАЕВ - 80 ЖАСТА!

***

2022 жылдың 1 қарашасындағы жағдай бой-
ынша 2021 жылдың қаңтарынан бері БЖЗҚ 
салымшылардың (алушылардың) тұрғын 
үй жағдайын жақсарту үшін жинақталған 
зейнетақы қаражатын пайдалану туралы 1 336 
516 өтінішін орындады. Уәкілетті оператор-
банктерде ашылған қазақстандықтардың 
арнайы шоттарына БЖЗҚ 3,2 трлн. теңгеден 
астам қаржы аударды. Біржолғы зейнетақы 
төлемдерінің орташа сомасы – 2,4 млн. теңге. 
Айта кету керек, зейнетақы жинақтарын алу 
қарқыны төмендеп келеді. Мысалы, 2022 
жылдың қазан айында 7,5 млрд. теңге сома-
сына 2 993 өтініш орындалды. Салыстыру 
үшін, 2021 жылдың қазан айында 87,8 млрд. 
теңге сомасына 35 434 өтініш орындалды.

Орындалған өтініштердің ең көбі Алма-
ты қаласының (17,61%), Астана қаласының 
(14%), Маңғыстау облысының (10,33%) 
тұрғындары тарапынан жолданған. www.enpf.
kz сайтындағы «Көрсеткіштер» бөлімінде 
салымшылардың біржолғы зейнетақы 
төлемдерін қандай мақсаттарға пайдалану-
ды жоспарлайтыны туралы егжей-тегжейлі 
ақпарат жарияланған. Мұндай ақпарат 
өңірлер бөлінісінде де берілген («Мақсаттар 
бойынша тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
арналған біржолғы зейнетақы төлемдері» 
және тиісінше «Тұрғын үй жағдайларын 
жақсартуға арналған біржолғы зейнетақы 
төлемдері» шағын бөлімшелері). 

Салымшылар (алушылар) өздерінің 
жинақтарын пайдаланатын мақсаттарды тал-
дай отырып, келесі негізгі бағыттарды атап 
өтуге болады. Көбінесе (барлық өтініштердің 
шамамен 36%) - бұл азаматтық-құқықтық 
мәмілелер бойынша меншікке тұрғын үй са-
тып алу (түпкілікті есеп айырысу) және жеке 
тұрғын үй салу (меншігінде жер учаскесі 
болған жағдайда). Өтініштердің 21% астамы 
салымшылардың (алушылардың) тұрғын үй 
құрылыс жинақтары бағдарламалары бойын-
ша зейнетақы қаражатын пайдалануы үшін 
орындалды. Өтініштердің тағы 21% одан 
әрі жинақтау үшін тұрғын үй құрылыс жинақ 
ақшасына салымды толықтыру мақсатында 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН БАЛАМАЛЫ 
МАҚСАТТАРҒА ПАЙДАЛАНУ ҚАРҚЫНЫ 

ТӨМЕНДЕУДЕ 
орындалды. Өтініштердің шамамен 20% тұрғын 
үй сатып алуға (оның ішінде ислам банкінің 
қаржыландыруы шеңберінде) ипотекалық 
тұрғын үй қарызын алу үшін бастапқы жарнаны 
енгізуге, ипотекалық тұрғын үй қарызы бойын-
ша берешекті толық және ішінара өтеуге және 
оны қайта қаржыландыруға орындалды.

Атап кетейік, уәкілетті операторлардан 
салымшылардың (алушылардың) жеке 
зейнетақы шоттарына (ЖЗШ) шамамен 456,3 
млрд. теңге қаражат қайтарылды. Себебі, 
сұраным иесінің өтініші және өзге де себеп-
термен қазақстандықтар біржолғы зейнетақы 
төлемдерін белгіленген мерзімде тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға пайдаланбаған. 

Сонымен қатар, БЖЗҚ емделуге берілген 
311,1 млрд. теңгеге 395 730 өтінішті орындады. 
Бұл ретте алуға болатын орташа сома шама-
мен 0,8 млн. теңге. Ағымдағы жылдың қазан 
айында шамамен 3 млрд. теңге сомасына 2 
362 өтініш орындалды (салыстыру үшін: өткен 
жылдың ұқсас айында – 10,8 млрд. теңге сома-
сына 12 462 өтініш). 

Көбінесе (өтініштердің 96% астамы) 
қазақстандықтар өздерінің жинақтарын 
медициналық мақсаттарда стоматологиялық 
қызметтерге пайдаланады. Өтініштердің тек 
2,8% офтальмологиялық қызметтерді алу 
мақсатында орындалды. Қалған медициналық 
бағыттарға зейнетақы жинақтарының 1%-дан 
азы пайдаланылды.

Салымшылардың (алушылардың) БЖЗҚ-
дағы ЖЗШ-на уәкілетті оператордан («Отбасы 
банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ) 31,9 
млрд теңге қайтарылды, бұл қаражат өтініш 
берушінің қалауы немесе өзге де себептер бой-
ынша белгіленген мерзімде пайдаланылмаған. 

Зейнетақы жинақтарын емделуге пайдала-
ну жөніндегі өзекті статистикамен www.enpf.

kz сайтындағы «Көрсеткіштер» – «Емделу-
ге берілетін біржолғы зейнетақы төлемдері» 
бөлімінен танысуға болады.

Ағымдағы жылдың 1 қарашасындағы 
жағдай бойынша, инвестициялық портфельді 
басқарушыларға (ИПБ)  8,7 млрд теңге аудары-
лып, БЖЗҚ 5 891 өтінішті орындады. Бұл рет-
те бірегей өтініш берушілердің жалпы саны 3 
379 адамды құрады. Бұл өз жинақтарының бір 
бөлігін бірнеше басқарушы компанияға беруге 
шешім қабылдаған салымшылар бар екенін 
білдіреді. Аударымның орташа сомасы 1,5 млн. 
теңге. 

Зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға 
беру бойынша егжей-тегжейлі статистика enpf.
kz сайтындағы «Көрсеткіштер» - «Зейнетақы 
жинақтарын басқарушы компанияларға беру» 
бөлімінде жарияланған.

Қазіргі уақытта БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлікпен басқаруға қатысты төрт 
ИПБ-мен шарт жасасты. Осы ИПБ туралы 
ақпаратпен enpf.kz сайтындағы «Қызметтер» 
- «Инвестициялық портфельді басқарушылар 
тізбесі» бөлімінде танысып, инвестициялық де-
кларацияларын зерделеуге болады. 

Естеріңізге сала кетсек, БЖЗҚ-дан зейнетақы 
активтерін алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылдың 
3 ақпанындағы №10 қаулысымен бекітілген 
Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 
қызметті жүзеге асыру қағидаларында 
көрсетілген және ИПБ инвестициялық декла-
рациясында көзделген рұқсат етілген қаржы 
құралдарына инвестициялайды.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
Заңға сәйкес, ИПБ инвестициялық басқаруды 
жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы 
алуға құқылы. ИПБ сыйақысының шекті ша-
масы алынған инвестициялық табыстың 7,5%  

аспауы тиіс. Комиссиялық сыйақының нақты 
шамасын жыл сайын ИПБ-ның басқарушы 
органы бекітеді және ол жылына бір рет қана 
өзгеруі мүмкін.

Салымшы зейнет жасына толғанға 
дейін Ұлттық Банктің басқаруында бола-
тын зейнетақы жинақтарына инфляция 
деңгейі ескеріліп отыратын сақталу кепілдігі 
қолданылады. Зейнетақы жинақтары ИПБ-
ның басқаруына аударылған жағдайда, 
мемлекеттік кепілдік басқарушы компанияның 
зейнетақы активтерінің ең төменгі кірістілік 
деңгейін қамтамасыз ететін кепілдігімен ал-
мастырылады. Кірістіліктің ең төменгі деңгейі 
нарықта әрекет ететін ИПБ-ның басқаруына 
берілген зейнетақы активтерінің орташа 
алынған кірістілігін негізге ала отырып, 
есептеледі.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» 
ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 
құрылтайшысы және акционері – Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті» ММ арқылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық қорды басқару 
кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарнала-
рын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары 
мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге 
асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат 
береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында).

Мәди БАЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық 

филиалының Операциялық бөлімінің 
Жансүгіров ауылындағы жетекші 

маманы.

БЖЗҚ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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Соңғы кездері елімізде 
цифрлық технологиялардың 
дамуы күрт өсуге әкелді интер-
нет - алаяқтық қылмыстық құқық 
бұзушылық фактілері әліде 
орын алуда.

Жетісу облысы бойынша жыл 
басынан бері интернет алаяқтық 
фактілері 255 тіркелді, бұл ре-
спублика аумағында 13843 
тіркелген алаяқтықтың жалпы 
санының 61,1 % құрайды.

Қылмыстың осы түрінің 
7,8 % өсуі байқалады, бұл 
қылмыстың осы түрінің жанда-
нуын көрсетеді.

Қазіргі кезде, сотқа дейнгі 
тергелудің өндірістен 
тоқтатылған (үзілген) 175 (131) 
ашылмағаны өте аландатады.

Жетісу облыс тұрғындары 
алаяқтардың қылмыстық 
әрекеттерімен 33 920 075 
теңгеге, 2021 жылдың ұқсас 
кезеңінде 31 819 214 теңгеге за-
лал келтірілген. 

Қылмыстардың ашылуы 
9 % құрады, яғни тіркелген 
қылмыстардың ішінен барлығы 
255 және әрқайсысы 14 
(бесінші?) қылмыс ашылмаған 
күйінде қалып отыр. Қылмыстың 
осы түрін ашудың белгілі бір 
қиындықтары бар. 

Қазіргі кезде қылмыскерлер 
қылмыс жасау схемасын 
облыстың құқық қорғау органда-
рына алаяқтардың ізіне түсу өте 
қиын болатындай етіп жасайды. 
Көбінде, бұл қылмыстың түрі 
ұялы телефондарды қолдану 
арқылы жасалады.

Алаяқтар банктік ақпаратқа 
қол жеткізу үшін азаматтардың 
қажетті жеке мәліметтерін 
алудың түрлі тәсілдерін 
қолданады: жоғары лауазым-
ды полиция қызметкерлері 
Вацап мессенджеріне алдын 
ала қолдан жасалған, растай-
тын құжаттарды тастай отырып 
ұсынады: елтаңбалы мөрмен 
расталған қызметтік куәліктерді, 
қылмыстық іс қозғау туралы 
қаулы түрлі банктердің қаржы 
бөлімдерінің қызметкерлері 
ұсынады.

Мысалы, Сізге не-
сие рәсімделгені тура-
лы жаңылыстырады және 
олар  банк картасы бойын-
ша мәліметтерді, карточка 
нөмірін, банк картасының артқы 
жағында орналасқан CV кодын 
хабарлауды сұрайды.

Көбінде алаяқтар вацап 
мессенджеріне қонырауларды 
пайдаланады, өткені Ватцапқа 
қонырауларды бақылау қиын, 
өйткені бұл адамдар ел ішінде 
де, одан тыс жерлерде де бо-
луы мүмкін.

Интернет-алаяқтық «Колеса», 
«Крыша», «OLX» интернет-
сайттарын пайдалану арқылы 
да жасалады.

Әлеуметтік желілер арқылы: 
«Инстаграмм», «Телеграмм», 
«Фейсбук», «В контакте», 

арқылы мүлікті сату туралы 
хабарландыруды жариялау 
кезінде. Сонымен қатар алаяқтар 
көбінесе қымбат заттардың өте 
төмен құнын пайдаланады, осы-
лайша сатып алушыларды тар-
тады.

Қазіргі уақытта қылмыстың 
осы түрін жандандыруға бай-
ланысты ішкі істер органдары 
қылмыстың осы түрін жасауға 
жол бермеуге бағытталған 
шаралар қабылдауда. ІІМ 
қылмыскерлердің алаяқтық 
әрекеттері туралы ескерту 
сипатындағы SMS хабарламалар 
жібере басталды.

Республиканың ішкі істер ор-
гандары азаматтарды сақ болуға 
және негізгі сақтық шараларын 
ұстануға шақырады.

ІІМ негізгі ұсынымдары:
1. Ешқандай жағдайда бан-

ктер немесе құқық қорғау орган-
дары қызметкерлерінің несие 
беру, мүлікті сату және ақшасын 
қауіпсіз шоттарға аудару не-
месе несие беру туралы теле-
фон нұсқауларын орындамаңыз. 
Құқық қорғау органдары телефон 
арқылы арнайы операциялар 
жүргізбейді.                  

2. Өзінің дербес деректерін, 
пластикалық карталардың 
деректемелерін ешкімге ха-
барламау, аударымдар туралы 
түбіртектерді, тіпті банк, полиция 
қызметкерлері болып табылатын 
тұлғаларға кодтар мен кодтық 
сөздерді және т.б. бермеуді та-
лап етеміз. 

3. Жеке деректерді белгісіз 
және тексерілмеген сайттарға 
және басқа көздерге бермеңіз. 
Тексерусіз алдын ала төлем 
жүргізбегеңіз. Тауарды алғаннан 
кейін төлем туралы келісуге 
тырысыңыз. Мұндай қызметтер, 
мысалы Қазпоштамен 
көрсетіледі.

4. Күмәнді мәмілелер бой-
ынша аударымдарды жүзеге 
асырмаңыз, ашық кіріс көзінсіз 
қаржылық схемалардан сақ 
болыңыз.

5. Қолданбаларды орнату үшін 
тек ресми App Store, Play Market 
және т.б. пайдаланыңыз.

6. Өтпеуге сілтемелер бой-
ынша жіберуді, мысалы жалған 
төлемдер жасалғандай болып 
көрсетілуі мүмкін, жеке тұлғалар 
төлем жасау үшін жеке ұялы 
телефондағы бағдарламалардың 
СПАМ-сілтемесі жеке терезесі 
арқылы белгісіз тұлғалардан ха-
барлама ретінде келу мүмкін.

7. Банкинг қызметтеріне 
қолжетімділік құпия сөздерін 
үнемі ауыстырып отыруді, яғни 
3D қорғауды және банктер 
ұсынатын басқа да, қауіпсіздік 
шараларын пайдаланып отыру-
ды. 

8. Негізінде тұлғаларға 
өздерінің шоттарындағы ақша 
қозғалысын жиі тексеріп отыруды 
ескертеміз.  

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік 
9 түрі қызметтері алдағы уақытта көрсетіліп жүрген 
болатын, қазіргі кезде мәлімет және жұмыста пай-
далану үшін Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің «Соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтама беру», «Наркологиялық 
ұйымнан анықтама беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» персоналды басқарудың 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы алу 
мүмкіндігі іске толығымен асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен қағаз растама-
ларды алып тастау жөніндегі тапсырмасын орын-
дау шеңберінде ақпаратты цифрлық растауды 
қамтамасыз ете отырып, яғни өткен жылдың қазан 
айында және ағымдағы жылдың сәуір айында 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне 
(бұдан әрі – тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары және анықтамалардың күшін 
жою бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар негізінде 
өзгерістер енгізілді, 9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алынып тасталды, мысалы 
мына төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері 
бойынша мәліметтер беру (404 629 жыл бойы қағаз  
айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшысының (алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере 
отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру (жылына 1 
млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп танылған 
азаматтарға анықтама беру (жылына 44 анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің меншік иесі (құқық 
иеленушісі) туралы мәліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша беру (жылына 307 
224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемлекеттік деректер 
қорынан анықтама беру (жылына 3 288 055 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және 
тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру 
(жылына 40 856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу тізілімінен 
үзінді-көшірме беру (жылына 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының мемлекеттік тізілімдерінен, 
тауар шығарылған жерлердің атауларынан үзінді 
көшірме беру (жылына 192 анықтама).

  Жоғарыда көрсетілетін қызметтер қазіргі кезде 9 
мемлекеттік қызмет көрсету анықтамаларды алып 
тастағаннан кейін мұндай ақпаратқа қол жеткізуді 
қамтамасыз етудің әртүрлі тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекен-жай анықтамасы дербес деректердің бо-
луын ескере отырып, үшінші тұлғаларға арналған 
сервис арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/ru/
services/pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемлекеттік кірістер органда-
рында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі ту-
ралы мәліметтерді ақпараттық ресурста қолжетімді 
ету болып табылады kgd.gov.kz (https://kgd.gov.kz/
ru/app/culs-taxarrear-search-web); 

3) азаматтың жеке өзіне қажетті кейбір мәліметтер 
оның «электрондық үкімет» порталының жеке 
кабинетінде қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін интеграциялық 
өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порталында жалпыға 
қолжетімді нысанда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен мемлекеттік орган-
дар арасындағы артық қағаз айналымын болдыр-
мау мақсатында «электрондық үкімет» порталын-
да Шығыс құжатты басып шығару мүмкіндігінсіз 
ақпаратты қарау режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асыру туралы атап 
өтеміз. Алайда, жеке және заңды тұлғалардан 
анықтамалардың қағаз нысанын, әсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасынан анықтамалар 
беру» қызметі бойынша басып шығарудың мүмкін 
еместігіне қатысты өтініштер келіп түседі. 

Жоғарыда көрсетілген анықтаманың 10 кіші түрі 
бойынша ақпарат жалпыға қолжетімді болып табы-
лады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір реттік пароль бойынша) 
тапсырыс бере алатын кез келген портал пайдала-
нушысына қарау режимінде қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, олардың фи-
лиалдары мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/қайта 
тіркеу туралы анықтама тізілімнен шығарылмаған, 
оны алу техникалық жағынан pdf-форматында 
қолжетімді.

Мемлекеттік қызметтер тізілімінен (бұдан 
әрі – МҚТ) шығарылған жекелеген мемлекеттік 
қызметтер бойынша мәліметтерді «электрондық 
үкімет» порталында шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау режимінде көрсету 
жүзеге асырылғаны туралы халыққа түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу қажет. Шығу құжатын басып 

шығару мүмкіндігінің болмауы техникалық ақаудың 
салдарынан емес, азаматтар мен мемлекеттік 
органдардың арасындағы артық қағаз айналы-
мын жою мақсатында жасалғанын азаматтарға 
түсіндірілді. Бұдан бөлек, цифрлық даму, иннова-
циялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 
2020 жылғы 17 қазандағы №390/НҚ бұйрығымен 
(2020 жылы 21 қазанда №21463 Әділет 
министерлігінде тіркелген) «Қазақстан Республи-
касы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің есебі 
бойынша тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық жа-
сауы туралы мәлімет беру» мемлекеттік қызметі 
оны толықтай автоматтандыруға және порталдың 
жеке кабинеті арқылы ұсынуға байланысты МҚТ 
алынып тасталған. 

Бұл процесстің автоматтандырылуы 
Мемлекеттік корпорацияны және қызмет берушінің 
кеңсесін айналып өтіп, ЖСН бойынша онлайн ре-
жимде азаматтардың әкімшілік анықтамасын алуға 
мүмкіндік берді. Анықтама алу уақыты 3 жұмыс 
күнінен 15 минутқа дейін қысқарды. Бұдан бөлек, 
«Анықтаманы үшінші тұлғамен алу сервисі» және 
eGov mobile арқылы әкімшілік анықтаманы үшінші 
тұлғамен алу мүмкіндігі жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген ақпараттарды еркін 
қолжетімділікте «Өзіңнің айыппұлыңды біл» атты 
қосымшадағы Комитеттің http://qamqor.gov.kz сай-
тынан алуға болады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш мемлекеттік 
қызыметімізді оңайлатып және жеделдетіп портал-
дан алуға болатын мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не болмауы туралы 
анықтама беру» мемлекеттік қызметі толықтай 
автоматтандырылған. Мемлекеттік қызмет 
көрсетуге құжаттар қабылдау және нәтижесін беру 
портал арқылы жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс азаматтардың 
сұрауларының көп бөлігін үйден шықпай, 10 
минуттың ішінде алуға мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру аясында азаматтарға 
оны ұялы байланыстың абоненттік қондырғылары 
арқылы, яғни порталдың ұялы түрі арқылы алу 
мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір ыңғайлылық шет елге 
шығу үшін анықтамаға сұрауды электронды түрде 
беру мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға өтініш білдірген 
Мемлекеттік корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдай отырып. Бұрын сұрау тек қағаз 
жүзінде міндетті түрде Мемлекеттік корпорацияға 
барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы үшінші тұлғамен алу 
сервисі» көмегімен сұрау салған бастамашы 
өз бетінше егерде бұл тұлғаның келісімі болған 
жағдайда, басқа тұлғаға қатысты электрондық 
сұрау жолдай алады.  Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның форнт-
кеңсесіне азаматтарды жіберудің қажеті жоқ. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып Telegram 
мессенджері көмегімен де алуға болады. 
Анықтама алуға керектің барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болмауы тура-
лы анықтаманы апостильмен беру бізге оны 
азаматтарға композитті беруге мүмкіндік берді, 
яғни «бір өтініш» қағидаты бойынша. Бұл үшін 
композитті қызмет алуға өтінішті электронды 
түрде беру, электрондық үкіметтің төлем шлюзінің 
көмегімен онлайн режимде баж салығын төлеу, 
қағаз жүзінде нәтижені алу үшін, порталда 
Мемлекеттік корпорацияның филилдарының ме-
кенжайын таңдау мүмкіндігі жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» сервисін жүзеге 
асыру аясында апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі комитеті және оның 
аумақтық басқармаларының архивтері шегінде 
архивтік анықтамалар және/болмаса архивтік 
құжаттардың көшірмесін беру» мемлекеттік 
қызметі жеке және (немесе) заңды тұлғаларға 
электронды (жартылай автоматтандырылған) 
және қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінің кадр қызметтері азаматтарға жүк 
салмай, құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу органдарының мәліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» интеграцияланған 
ақпараттар жүйесі арқылы жеке және заңды 
тұлғалар өздері ала алатындары туралы 
түсіндірілді.

 
Талғат ОМАРХАНОВ, 

ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  Жетісу облысы 
бойынша басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты қалыптастыру 
прокуроры.

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі Мемлекет басшысының неғұрлым талап 
етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды алып 
тастау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде 

ақпаратты цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін 
хабарлайды

 АБАЙЛАҢЫЗ - 
ИНТЕРНЕТ!  
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ЕСКЕ АЛУ

Қыс - жануарлар үшін ең 
ауыр жыл мезгілі. Олар тоңып, 
өздеріне қар астынан қорек таба 
алмайды. Жануарлар қысқа 
қалай дайындалады? Олардың 
кейбірінің жүндері қалыңдап, 
кейбірі қысқы ұйқыға кетеді. 

Қыста қорек мөлшері 
айтарлықтай азаяды, сондықтан 
көптеген жануар күзден бастап 
қысқа дайындалады. Тіпті, кей 
жануарлар қыс қамына жаздан 
кіріседі. Қыстық қорды бірінші 
болып жинай бастайтындары 
- тышқандар, ала тышқандар. 
Олар жазда орманнан дән, 
жаңғақтар жинап, індеріне таси-
ды. Ініне қорек қорын жинаған 
олар қыс бойы інінде тығылып, 
сыртқа шықпайды. Суық кездер-
де кеміргіштер үнемі ұйқыда бо-
лады. Тек ара-тұра қоректеніп 
алу үшін ұйқысынан оянады.

Түлкі, қоян, қасқырлар қысқы 
суыққа мұншалық дайындал-
майды. Себебі олар қысты 
қорек іздеумен өткізеді. Қояндар 
жыртықштардан қорғану үшін, 
сұр тонын ақ түсті тонға ауы-
стырады. Ал, түлкілер мен 
қасқырлар тондарының түсін 
өзгертпейді. Бірақ қақаған 
аязға төтеп беру үшін жүндері 
қалыңдайды. 

Тиіндер мен құндыздар 
қысқы ұйқыға кетпейді. Бірақ 
қыс мезгіліне тыңғылықты 
дайындалады. Құндыздар 
үлкен отбасы болып тіршілік 
етіп, барлығы бірге су маңына 
ыңғайлы үйшіктер тұрғызады. 
Олардың жанынан қоректері, 
яғни ағаш бұтақтарын жинай-
ды. Сонымен қатар олар суда 
өсетін өсімдіктердің тамырымен 
қоректенеді. 

Тиіндер де қысқы ұйқыға 
кетпейді. Бірақ көп уақытын 
ағаштардың басына салған 

АҢДАРДЫҢ ҚЫСТАҒЫ 
ТҰРМЫС - ТІРШІЛІГІ

ұясында өткізеді. Бұл кеміргіш 
жыртқыштардан қорғану 
үшін, тонының сарғыш түсін 
сұрлау түске өзгертеді. 
Ол емен жаңғағымен, 
с а ң ы р а у қ ұ л а қ т а р м е н , 
жаңғақтармен, дәндермен 
коректенеді. 

Аюлар апандарын алдын ала 
дайындайды. Олар үңгір, орлар-
ды іздеп тауып, онда жапырақ, 
бұтақ, мүк жинайды. Үстіне шыр-
ша бұтақтарын жауып, өзіне 
жұмсақ төсеніш жасайды. 

Қар жауғанда ол аю апа-
нын жауып қалып, ішіндегі жы-
луды сақтайды. Аюлар қорек 
қорын дайындамайды. Бірақ 
күзде жаңғақ, балықтармен көп 
қоректеніп, денесіне май жинай-
ды. 

Шындығында жыртқыш қалың 
ұйқыға кетпейді, тек қалғып 
кетеді. Қажет болған жағдайда 
апанынан шығады. Дәл қыс 
уақытында ұрғашы аюдың 

кішкентай қонжықтары пайда 
болады. 

Қыс – ең суық жыл мезгілі, 
аяз бен борандардың уақыты. 
Соған қарамастан, аңдар бұл 
мезгілде дәл адамдар тәрізді 
күнкөріс ретін тауып, қыстап 
шығады. Жануарлар әлемінің 
барлық өкілдері күзде аяздың 
басталуына дайындалып жа-
тыр. Біреулері май жинап, 
ұзақ ұйқыға кетеді, басқалары 
тамақтарды шұңқырларда 
сақтайды, ал басқалары салқын 
климатты жылы және қолайлы 
климатқа ауыстырады. Жануар-
лар дүниесінің әр түрінің қиын 
жағдайларға бейімделуіне және 
тіршілік етуіне мүмкіндік беретін 
өзіндік бейімделулері бар.

Әсел НҰРБОЛАТҚЫЗЫ,
Қуат Терібаев атындағы 

орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен КММ-нің 

кіші топ тәрбиешісі.

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі 
керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас 
жауы» деп ұлы ғұлама ойшыл  Әбу Насыр Әл- 
Фараби айтқандай тәуелсіздік төрімізден орын 
алған қоғамымыздағы ең басты құндылық – адам 
бостандығы.   

Зорлық – зомбылық – жеке тұлғаға  екінші 
адамның әлімжеттік жасауы, құқық бұзушылық іс 
әрекет немесе психикалық ықпал етуі. Әр жеке 
тұлғаның өз бастарының қамы мен пайдасы, 
мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасалған 
қылмыстық іс - әрекет. Зорлық - зомбылықтың бас-
ты белгілерін атап өтсем, зардап шегушіге келесі 
адамға әртүрлі іс - әрекетті қолдану, яғни, адам 
денсаулығына зиян келтіру, түрлі іс - қимылдармен  
қорқыту, үркіту жұмыстарымен адам психикасына 
ықпал ету. 

Жалпы адамзат зорлық - зомбылық жасау 
арқылы адам құқығын таптау  өздерінің   адами 
құндылықтарын, қадыр - қасиеттерін жоғалтып 
қана қоймай, еліміздің дамуына, келешек ұрпақтың 
рухани өсу қарқынына  кедергі жасайтыны анық. 

«Бақытты бала – бақытты отбасы – бақытты 
ел!» дегендей әрбір баланың өмір сүруге 
құқығы бар, және үкімет баланың психикалық, 
эмоциялық, ақыл - ой, әлеуметтік және мәдени 
деңгейін қолдай отырып, оның аман - есен, сау 
болып дамуын қамтамасыз етуге міндетті, соны-
мен бірге ата-аналардың баланы тәрбиелеудегі 
құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін 
құрметтеуі тиіс. 

Бала тәрбиесінде тәрбиелілікке жетудің 
жолы – еңбекке, әдептілікке, инабаттылыққа, 
мейірімділікке үйрету. Зорлық - зомбылықтың ал-
дын - алу, зорлық - зомбылыққа жол бермеу, білім 
алушылар арасында заң мен жеке бас құқықтарын 
түсіндіру мақсатында «І.Жансүгіров атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде «Бала 

құқығы – адам  құқығы» Дүниежүзілік балалар-
ды қорғау күніне арналған онкүндік іс - шаралар 
ұйымдастырылды. 

Атап айтсақ, әлеуметтік педагог «Бақытты ана 
- бақытты бала - бақытты ел» дөңгелек үстел 
өткізсе, «Құқығым бар» эссе жазылып, «Әр 
баланың құқығы бар» деген тақырыпта білім алу-
шы өз түсінгенін  суретте бейнелеу арқылы көрме 
ұйымдастырылды. Өзін – өзі басқару ұйымы 
мүшелері «Балалық шақты бірге қорғайық» 
деген тақырыпта челлендж жасаса, мектеп  
кітапханашысы «Өз құқығыңды біліп, өзіңді 
қорға»атты кітап көрмесімен таныстырып, наси-
хат жұмысын жүргізді. 

Сондай - ақ, денешынықтыру пән мұғалімінің 
ұйымдастыруымен «Біз, бәріміз біргеміз» флеш-
моб өткізсе, сынып жетекшілер тарапынан «Бала 
құқығы – адам құқығы» өз құқығымызды  қалай 
орынды  жүргізуді түсіндіру мақсатында сынып 
сағаттары өткізілді. Мектеп психологы үздіксіз 
жұмыс нәтижесінде «Өз құқығыңды білесің 
бе?» сауалнама жүргізді. Кез - келген адам өзін 
зорлықтан қорғап, өз құқығын қорғай алуы тиіс. 
Зорлық - зомбылықсыз  әлемді құруға талпыну 
маңызды. 

Бұл біз үшін, болашақ үшін  зорлық – зомбылыққа  
қарсы тұрып, кемел болашақты өз қолымызбен 
қалайық. Өз ойымды М.Мақатаевтың «Әрдайым 
сақ болып, әрдайым өздеріңді қорғай біліңдер» 
деген сөзімен аяқтап, әрдайым өзімізді қорғап, 
нұрлы болашақтың негізін қалау – әр адамның па-
рызы, міндеті екенін түсінсе келер ұрпақ. 

Болашақ біздің қолымызда. 

Жұлдыз НҰРЛАНҚЫЗЫ,
«І. Жансүгіров атындағы орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 

9-сынып оқушысы.  

Болашақ біздің қолымызда

Әр адам мұзға байланысты әртүрлі төтенше жағдайларға түсуі 
мүмкін (балық аулау, су айдынынан өткенде, самолет, пойыз апат-
тары болғанда, т.б.). Табиғаттың қыс мезгілі адамдарға мейірімді 
болмайды, ол жеңіл ойлаушыларды, қауіпсіздік ережелерін 
білмегендерді қатты жазалайды.

Ақсу ауданы ТЖБ қызметкерлері ескертеді мұздағы қауіпсіздік 
бойынша. Қатпаған жұқа мұз үстіне жалғыз да, топ адам бо-
лып та шықпаңыздар. Ойықтарға, жарылған мұзды жерлерге 
жақындамаңыздар. Шанамен, шаңғымен тік жарлы жерлерден 
өтпеңіздер. Мұз айдынына қараңғы уақытта шықпаңыздар. Мұз 
айдынынан өтудің тәртібі. Мұздың қалыңдығы сенімсіз болған 
жағдайда, үстімен абайлап өткен дұрыс, қадамыңызды жылжып ба-
сып, табаныңызбен аяғыңызды толық басып, жағдайдың өзгерісіне 
дайын болғандарыңыз маңызды. Қырлы жерлерде, қауіпті орын-
дарда шаңғымен жүргенде шаңғы бекіткіштерін шешіп, шаңғыдан 
тез арада босау қажет. Өйткені, шаңғы мұзға деген қысымын 
азайтады және екі қолыңызды да шаңғы таяқтарының баулары-
нан босатуыңыз қажет. Топ адамдар мұз үстінде болған жағдайда, 
тізбекпен жүріп, арақашықтықтары 5-6 метр болғаны дұрыс. Бірінші 
болып топтың арасындағы дайындығы бар, тәжірибесі мол адам 
жүргені қажет. Ол міндетті түрде ұзын арқанмен қауіпсізденіп, 
құтқару жилетін киюі керек. Ақырын жүрсеңіз мұз аз жарылады (мұз 
айдынында секірмеңіз, жүгірмеңіз). Мұздың жарылған дыбыстары, 
мұз келбетінің өзгеруінен, судың мұз бетіне шығуынан анықтауға бо-
лады. Аяғыңыздың астында мұз жарылса бірден әбігерге түспеңіз, 
шыдамдылық танытыңыз, мұз жарылған жағдайда үстіңізде рюк-
зак болса, босаныңыз, қолыңызды екі жаққа бағыттап, кеудеңізбен 
мұз үстіне жатып алып, аяғыңызды жан-жаққа жіберіңіз. Егер де Сіз 
мұз жарылып суға түсіп кетсеңіз, онда үстіңіздегі ауыр заттарды 
лақтырып тастап, қалың мұзға шығу қажет. Бірінші мұздың бетіне 
бір аяғыңызды, сосын екінші аяғыңызды шығарып алыңыз да, 
ойықтан ара қашыққа аунап кетіңіз.

Б.ЕЛТАЕВ,
 аудандық ТЖБ аға инженері, а/қ  лейтенанты. 

МҰЗДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК

Қамшының сабындай қайран 
тірлік бір күні шарт сынары 
әмбеге аян. Өмірдің өзі күшті 
болғанымен, өтетіні өкінішті… 
«Тумақ бар жерде, өлмек 
те бар»,-дейді шариғат сөзі. 
Шіркін, бәрі орнымен, бәрі 
ретімен келсе – өкініштің өзені 
тасып, қайғының қара жаңбыры 
жаумас еді ғой.

Кеше ғана арамызда күліп 
– ойнап, жарқылдап жүрген 
Нұрлан бажамыздан қапыда 
айырылдық. Бір қанатымыз 
қайрылды. Өлім түгілі өкпеге 
қимайтын асыл азамат жай-
лы ендігі жерде естелік айта-
мыз деп кім ойлаған?.. Оның 
ғұмырдариясы – мәңгілік ағысқа 
ауысты… 

Ертең желтоқсанның үші бір 
отбасының отағасы, асыл жар, 
ардақты әке болған бажамыз 
НҰРЛАН ОЙШЫНОВТЫҢ 
өмірден озғанына 40 күн бола-
ды. 

Артында қалған отбасына, 
бауырларына, ағайын туысы-
на, достарына сабыр берсін. 
Бажамыздың жатқан жері жай-
лы, топырағы торқа, жаны 
жәннатта, тәні рахатта болсын 
дейміз.

Ағайын, дос көңілін 
                                қалтырмаған,
Ешкімге еш нәрседен 
                                тартынбаған.
Тырысқан алтау ала 
                            болмасын деп,
Сағындық көңіліңді 

                                   аңқылдаған.
Сен тірісің, біргесің 
                                    ортамызда,
Іздейтін бар болғанда 
                              артыңда адам.
Алты бажа қосылып 
                                бас қосатын,
Күлкіңді сағындық қой 
                              жарқылдаған.
Біз айырылдық ақ көңіл 
                                бажамыздан,
Бір отбасы айырылды 
                                 тау тұлғадан.
Тағдырдың жазуына амал 
                                       бар ма?
Жұмақтың төрінде бол 
                                 алтын бажам.

Бажалары атынан: Ербол 
мен Шынар. 


